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Val av justerare samt tid för justering
Godkännande av föredragningslista
Tidssättning av motion - Ta tillvara den språkliga kompetens som finns i Region
Kronoberg.
Tidssättning av motion - Dags för nytt P-hus vid Lasarettet
Tidssättning av motion - Vårdfilialverksamhet i Ryssby och Agunnaryd
Tidssättning av motion - Ambulansverksamheten i Kronobergs län
Ombud till årsstämma för AB Destination Småland 2016
Samordning av ålderspension
Inbjudningar till kurser och konferenser
Justering av protokoll från regionstyrelsen 2016-01-26
Godkännande av dagordning till regionstyrelsen 2016-01-26
Regiondirektörens rapport
Bokslutskommuniké 2015
Uppföljning av landstingsgemensam internkontrollplan 2015
Investeringsplan 2016
Återinförande av kontanthantering inom Hälso- och sjukvården i Region
Kronoberg
Positionspapper för Sydsveriges infrastruktur
Svar på motion – angående demokrati på lika villkor
Val av representant till Energy Cities
Svar på skrivelse Provtagningar etc. för i första hand äldre i Ryssby från Torsten
Frank och Gunnar Andersson, PRO Ryssby
Remissyttrande – över betänkandet Ett tandvårdsstöd för alla – fler och starkare
patienter (SOU 2015:76) och tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets
delredovisning Uppdrag att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för
tandvård (S2015/06302/FS)
Informationsärende - Bolagspresentationer (Regionstyrelsen 2016-01-26 kl. 10.20)
Skriftlig information – Samrådsredogörelse för planerad 400kV-luftledning
Nybro-Hemsjö
Skriftligt informationsärende - Månadsrapporter oktober 2015 från nämnderna
Anmälningsärenden
Delegationsbeslut
Informationsärende - Kina-arbetet och Shanghaikontoret (Regionstyrelsen 201601-26 kl. 13.00-13.30)
Regelverk för journal via nätet – framflyttad start på barn- och
ungdomspsykiatriska kliniken
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§ 1.

Val av justerare samt tid för justering
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Suzanne Frank (M) att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker 2016-01-26.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Suzanne Frank (M) att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker 2016-01-20.
Paragrafen är justerad
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§ 2.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2016-01-13 med föreslaget tillägg.
Sammanfattning
Ordförande Anna Fransson (S) föreslår följande tillägg till föredragningslistan:
- Ärende om framflyttning av start för tillgång till journal via nätet inom Barn- och
ungdomspsykiatriska kliniken (BUP). Ärendet ska beredas av arbetsutskottet inför beslut
i regionstyrelsen 2016-01-26.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2016-01-13.
Paragrafen är justerad
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§ 3.

Tidssättning av motion - Ta tillvara den språkliga kompetens som
finns i Region Kronoberg. 15RK2066

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att motionen behandlas av regionfullmäktige i april 2016.
Sammanfattning
Suzanne Frank (M) har lämnat en motion till regionfullmäktige om införande av ITsystem för anställdas språkkunskaper. Motionen har följande yrkande:
att Region Kronoberg utreder möjligheterna att tillskapa ett liknande system så att
personal och patienter kan få hjälp med tolkning internt.
Yrkande
Suzanne Frank (M) yrkar att motionen ska behandlas av regionfullmäktige i april 2016.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Robert Olesen (S), Michael Öberg (MP) och Lennart
Värmby (V).
Beslutsordning
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Suzanne Franks (M) yrkande.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att motionen behandlas av regionfullmäktige i juni 2016.
Expedieras till
Regionfullmäktige april 2016


Beslutsunderlag
Motion. Ta tillvara den språkliga kompetens som finns i Region Kronoberg.
Paragrafen är justerad
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§ 4.

Tidssättning av motion - Dags för nytt P-hus vid Lasarettet 15RK2119

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att den behandlas av regionfullmäktige i juni 2016.
Sammanfattning
Sven Sunesson (C) har lämnat en motion till regionfullmäktige om nytt parkeringshus
vid Centrallasarettet i Växjö. Motionen har följande yrkanden:
att uppdra åt regionstyrelsen att planera för ytterligare parkeringsplatser i anslutning till
lasarettet i Växjö samt
att ett nytt parkeringshus är träbaserat.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att den behandlas av regionfullmäktige i juni 2016.
Expedieras till
Regionfullmäktige juni 2016


Beslutsunderlag
Motion: Dags för nytt P-hus vid Lasarettet
Paragrafen är justerad
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§ 5.

Tidssättning av motion - Vårdfilialverksamhet i Ryssby och
Agunnaryd 15RK2137

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att motionen behandlas av regionfullmäktige i april 2016.
Sammanfattning
Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L)
har lämnat en motion till regionfullmäktige om filialverksamhet inom Vårdval
Kronoberg i Ryssby och Agunnaryd. Motionen har följande yrkanden:
att det bör skrivas in i regelverket för filialverksamhet att filialer kan bidra till bättre
vårdvaldsservice på mindre orter samt
att filialverksamhet inom Vårdval Kronoberg ska kunna öppna i Ryssby/Agunnaryd.
Yrkande
Suzanne Frank (M) yrkar att motionen ska behandlas av regionfullmäktige i april 2016.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Sven Sunesson (C) och Michael Öberg (MP).
Beslutsordning
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Suzanne Franks (M) yrkande.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att motionen behandlas av regionfullmäktige i juni 2016.
Expedieras till
Regionfullmäktige april 2016


Beslutsunderlag
Vårdfilialverksamhet i Ryssby och Agunnaryd, motion till Regionfullmäktige
Paragrafen är justerad
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§ 6.

Tidssättning av motion - Ambulansverksamheten i Kronobergs län
16RK98

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning samt
att den behandlas av regionfullmäktige i juni 2016.
Sammanfattning
Sven Sunesson (C) och Britt-Louise Berndtsson (C) har lämnat en motion till
regionfullmäktige om ambulansverksamheten i Kronobergs län. Motionen har följande
yrkande:
att regionfullmäktige ska ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda
ambulansverksamheten i enlighet med motionens intentioner.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning samt
att den behandlas av regionfullmäktige i juni 2016.
Expedieras till
Regionfullmäktige juni 2016


Beslutsunderlag
Ambulansverksamhet i Kronobergs län - Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg
Paragrafen är justerad

9

Protokoll
Datum: 2016-01-19

§ 7.

Ombud till årsstämma för AB Destination Småland 2016 15RK2154

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Olof Björkmarker till Region Kronobergs ombud vid årsstämma för AB
Destination Småland den 20 april 2016, med Sven Sunesson som ersättare.
Sammanfattning
AB Destination Småland har meddelat att årsstämma för bolaget genomförs den 20 april
2016, klockan 9.00. En formell kallelse till stämman kommer att skickas en månad
innan, då meddelas även plats för sammanträdet.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse x till Region Kronobergs ombud vid årsstämma för AB Destination Småland
den 20 april 2016, med x som ersättare.
Expedieras till
AB Destination Småland


Beslutsunderlag
Årsstämma Destination Småland 2016
Paragrafen är justerad
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§ 8.

Samordning av ålderspension 15RK2054

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att Rolf Sällryds ålderspension inte samordnas med tidigare anställning i Svenska
Kyrkan.
Sammanfattning
Rolf Sällryd har inkommit med en anhållan till pensionsmyndigheten i Region
Kronoberg om att den statliga livräntan om 1053 kronor per månad som Rolf har tjänat
in i Svenska Kyrkan 1977-2000 inte ska samordnas med pensionen.
Rolf Sällryd omfattas av pensionsregelverket PBF med övergångsbestämmelser. Från
och med 2015-05-01 upphör visstidspensionen och istället ska en ålderspension betalas
ut. Ålderspensionen ska samordnas med tidigare anställningstid. Detta görs genom att
pensionsgrundande tid från anställningen tillgodoräknas i tidsfaktorn för
ålderspensionen enligt PBF med övergångsbestämmelser, och ålderspensions-beloppet
minskas med det pensionsbelopp som tjänats in/betalas ut på grund av den tidigare
anställningen.
Rolf Sällryd har i sitt/sina förtroendeuppdrag redan tjänat in maximal tidsfaktor 1,000
(dvs 12 år), varför ålderspensionen inte höjs ytterligare på grund av tidssamordningen.
Ålders-pensionsbeloppet minskas med för närvarande med 1 053 kronor/månad vilket
är den pensionsförmån som tjänats in/betalas ut på grund av anställningen.
Om Rolf istället hade omfattats av pensionsregelverket PBF (alltså utan
övergångsbestämmelser) som gäller vid tillträde till förtroendeuppdrag 2003-01-01 eller
senare, hade hans ålderspension inte samordnats med den tidigare anställningen.
Föreslås att pensionsmyndigheten beslutar att Rolf Sällryds ålderspension inte
samordnas med den tidigare anställningen.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att Rolf Sällryds ålderspension inte samordnas med tidigare anställning i Svenska
Kyrkan



Beslutsunderlag
Pensionsärende
Samordning livränta
Paragrafen är justerad
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§ 9.

Inbjudningar till kurser och konferenser 16RK86

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna inbjudan till Barnrättsdagarna 2016 till Region Kronobergs nämnder för
eget ställningstagande samt
att inbjudningarna till seminariet Offentlig finansiering av flygplatser samt regionala
konferenser om regionalt och lokalt miljöarbete lämnas utan åtgärd.
Sammanfattning
Inför sammanträdet har följande inbjudan till följande kurser och konferenser
inkommit:
- Barnrättsdagarna 2016, 12-13 april 2016, Örebro (Barnomdbudsmannen/Stiftelsen
Allmänna Barnhuset)
- Seminarium om offentlig finansiering av flygplatser, den 16 februari 2016,
Stockholm (SKL).
- Regionala konferenser om regionalt och lokalt miljöarbete, flera tillfällen under januarimars 2016 (Naturvårdsverket/Länsstyrelserna)
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att en representant vardera från den politiska majoriteten respektive minoriteten i
regionstyrelsens arbetsutskott ges möjlighet att delta vid Barnrättsdagarna 2016.
Expedieras till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden
Trafiknämnden
Kulturnämnden



Beslutsunderlag
Barnrättsdagarna
Inbjudan till seminarium - Offentlig finansiering av flygplatser 2016-02-16
Paragrafen är justerad
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§ 10.

Justering av protokoll från regionstyrelsen 2016-01-26
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt att justering
sker 2016-02-01.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt att justering
sker x.
Paragrafen är justerad
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§ 11.

Godkännande av dagordning till regionstyrelsen 2016-01-26
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att föreslaget tillägg till regionstyrelsens föredragningslista 2016-01-26 görs.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna dagordning enligt förslag daterat 2016-01-20.
Sammanfattning
Ordförande Anna Fransson (S) föreslår att följande extra ärende läggs till
regionstyrelsens föredragningslista:
- Framflyttning av start för tillgång till journal via nätet inom Barn- och
ungdomspsykiatriska kliniken (BUP).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna dagordning enligt förslag daterat 2016-01-20.
Paragrafen är justerad
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§ 12.

Regiondirektörens rapport
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Föredragande

Martin Myrskog, regiondirektör (regionstyrelsen 2016-01-26)
Paragrafen är justerad
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§ 13.

Bokslutskommuniké 2015 15RK2198

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna bokslutskommunikén samt
att överlämna den till regionfullmäktige för information.
Sammanfattning
Vid sammanträdet redovisas information om bokslutskommuniké för 2015. Handlingar
delges regionstyrelsen 2016-01-22. Ärendet bereds därefter av ett extra sammanträde
med arbetsutskottet 2016-01-26, klockan 8.45.
Föredragande

Jens Karlsson, ekonomidirektör
Expedieras till
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26
Paragrafen är justerad
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§ 14.

Uppföljning av landstingsgemensam internkontrollplan 2015
15RK2195

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att, för sin del, godkänna uppföljning av landstingsgemensam internkontrollplan 2015.
Sammanfattning
Landstingsstyrelsen beslöt § 99 LS 5/2014 att fastställa landstingsgemensam
internkontrollplan för 2015. Vid bildandet av Region Kronoberg beslöts att den
fastställda landstingsgemensamma internkontrollplanen för 2015 skulle gälla som
internkontrollplan för regionstyrelsen och för hälso- och sjukvårdsnämnden för sina
vardera ansvarsområden under det första verksamhetsåret (ansvarig styrelse/nämnd
anges inom parentes för varje risk/process). För övriga nämnder fastställdes separata
internkontrollplaner för 2015. Från 2016 och framåt fastställer styrelser och nämnder
sina respektive internkontrollplaner. Föreslås att regionstyrelsen godkänner uppföljning
av landstingsgemensam internkontrollplan för 2015 för sin del.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsen besluta
att, för sin del, godkänna uppföljning av landstingsgemensam internkontrollplan 2015.
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2016



Beslutsunderlag
Missiv - Uppföljning av landstingsgemensam internkontrollplan 2015 hälso- och sjukvårdsnämnden
Uppföljning av landstingsgemensam internkontrollplan 2015
Paragrafen är justerad
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§ 15.

Investeringsplan 2016 15RK2067

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna investeringsplan 2016 på 417 miljoner kronor,
att fastställa nivån för generalplanerna för att under 2016 ta fram underlag för beslut
samt påbörja projekt enligt plan till 80 miljoner kronor, respektive projekt beslutas i
regionstyrelsen efter framtaget underlag samt
att med hänsyn till det snabbt ökande antalet förlossningar i länet så snart som möjligt
påbörja ombyggnad av BB. förlossning och neonatal.
Sammanfattning
Bedömningen är att investeringsplanen håller sig inom avsatta investeringsramar (532
miljoner kronor) för 2016. Investeringsplanen omfattar investeringar om totalt 417
miljoner kronor. I planen är det framförallt fastighetsinvesteringar med tillhörande
utrustningar som har lägre utfall med tidsförskjutning till senare år. IT-investeringen
uppgår till 10 miljoner kronor extra på grund av utbyte RIS-Pacs-system till
röntgenavdelningarna. Beräknad tilläggsbudget från 2015 till 2016 uppgår till 15 miljoner
kronor, beslut om detta fattas under mars 2016.
Yrkanden
- Sven Sunesson (C) lämnar följande tilläggsyrkande:
"Med hänsyn till det snabbt ökande antalet förlossningar i länet yrkar alianspartierna att
Region Kronoberg skyndsamt utreder möjligheter att tidigarelägga ombyggnad av BB,
förlossning och neonatalavdelning på CLV."
- Ordförande Anna Fransson (S) föreslår följande justering av Sven Sunessons (C)
yrkande:
"att med hänsyn till det snabbt ökande antalet förlossningar i länet så snart som möjligt
påbörja ombyggnad av BB. förlossning och neonatal."
Justeringen tillstyrks av Sven Sunesson (C).
- Robert Olesen (S) och Michael Öberg (MP) yrkar bifall till ordförandeberedningens
förslag med Sven Sunessons (C) tilläggsyrkande.
- Lennart Värmby (V) yrkar bifall till ordförandeberedningens förslag.
Yttranden
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Under ärendet yttrar sig även Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M), ersättarna
Yngve Filipsson (L) och Eva Johnsson (KD) samt regiondirektören Martin Myrskog.
Beslutsordning
Inför beslutet meddelar Suzanne Frank (M) att hon inte deltar i arbetsutskottets beslut i
ärendet.
Ordförande finner att följande förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Sven Sunessons (C) tilläggsyrkande.
Ordförande ställer propostion på förslagen enligt följande:
- Hon frågar om arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandeberedningens förslag
och finner att så är fallet.
- Hon frågar om arbetsutskottet beslutar i enlighet med Sven Sunessons (C)
tilläggsyrkande och finner att så är fallet.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna investeringsplan 2016 på 417 miljoner kronor
att fastställa nivån för generalplanerna för att under 2016 ta fram underlag för beslut
samt påbörja projekt enligt plan till 80 miljoner kronor, respektive projekt beslutas i
regionstyrelsen efter framtaget underlag
Föredragande (regionstyrelsen 2016-01-26)

Jens Karlsson, ekonomidirektör
Bo Eriksson, planeringschef
Conny Axelsson, fastighetschef
Expedieras till
Regionstyrelsen 2016-0126


Beslutsunderlag
Beslutsunderlag investeringsplan 2016
Paragrafen är justerad
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§ 16.

Återinförande av kontanthantering inom Hälso- och sjukvården i
Region Kronoberg 16RK84

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att patientavgiften ska kunna betalas med faktura, betalkort och kontanter i enlighet
med förslaget, förutom på akutmottagning och jourläkarcentral där enbart faktura är det
enda betalningssättet.
Sammanfattning
Landstingsstyrelsens beslutade den 9 april 2013 § 78 att betalning av patientavgift ska
kunna betalas med faktura eller med kort, och att betalning av faktura kan ske med
kontanter på lasaretten i Ljungby och i Växjö.
Högsta förvaltningsdomstolens fastställde i dom 2793-14 att landstinget har en
skyldighet att ta emot betalning av patientavgifter med kontanter, och att
landstingsstyrelsens beslut ska rivas upp enligt 10 kap 8 § första stycket 4
kommunallagen.
Domen från Högsta förvaltningsdomstolen innebär att det ska vara möjligt att betala
med kontanter både på sjukhusen och på våra vårdcentraler, oavsett om de är offentliga
eller privata. Giltiga betalningssätt är då via faktura, med betalkort eller med kontanter.
På lasaretten i Ljungby och i Växjö föreslås att betalning med kontanter ska ske vid en
centralkassa på respektive sjukhus, och en central kontantkassa på Sigfridsområdet.
Kontanthanteringen beräknas medföra en ökad kostnad på ca 1,5 mnkr beroende på hur
många som väljer att betala kontant. Kostnaden finansieras via anslag 2016 enligt
regionfullmäktiges beslut för budget 2016.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Roland Gustbée (M), ersättaren Olof Björkmarker (S) samt
ekonomidirektören Jens Karlsson.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå
regionstyrelsen besluta
att patientavgiften ska kunna betalas med faktura, betalkort och kontanter i enlighet
med förslaget, förutom på akutmottagning och jourläkarcentral där enbart faktura är det
enda betalningssättet.
Expedieras till
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Regionstyrelsen januari 2016




Beslutsunderlag
Återinförande av kontanthantering inom Hälso- och sjukvården i Region Kronoberg
Protokollsutdrag LS § 73 4-13
Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål 2793-14
Paragrafen är justerad
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§ 17.

Positionspapper för Sydsveriges infrastruktur 15RK2221

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna gemensamt positionspapper för Sydsveriges infrastruktur framtaget av
Region Kronoberg tillsammans med Region Skåne, Region Blekinge, Regionförbundet i
Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Halland.
Sammanfattning
Ett förslag till gemensamt positionspapper för Sydsveriges infrastruktur har tagits fram
av Region Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län,
Region Jönköpings län och Region Halland. Syftet är att tydliggöra gemensamma
förutsättningar och prioriteringar för infrastruktur och transporter. Det ska framför allt
användas som underlag för regeringens, riksdagens och Trafikverkets kommande
transportpolitiska beslut och långsiktiga planer men också i det egna regionala
utvecklingsarbetet.
Arbetet har utförts inom ramen för föreningen för sydsvenskt samarbete, blivande
Regionsamverkan Sydsverige, och genomförs på uppdrag av dess styrelse.
Ett faktaunderlag har tidigare tagits fram genom en systemanalys för Sydsveriges
infrastruktur. Förslaget till positionspapper har därefter utarbetats, under andra halvåret
2015.
Arbetet har letts av en grupp bestående av de politiskt ansvariga för
infrastrukturplaneringen inom respektive region. Regionstyrelsens ordförande
i Blekinge, Christina Mattisson, är sammankallande i gruppen. En tjänstemannagrupp
med deltagande från de sex regionerna stödjer arbetet.
Arbetsutskottet och blivande styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige behandlade
frågan 2015-12-03. Man beslutade då att överlämna förslaget till respektive region för
förankring och godkännande. Positionspapperet ska redovisas till styrelsen på
Regionsamverkan Sydsverige för beslut vid sammanträde 2016-02-18.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Sven Sunesson (C), Lennart Värmby (V), Robert Olesen (S),
Suzanne Frank (M), Michael Öberg (MP) samt ersättaren Olof Björkmarker (S).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
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att godkänna gemensamt positionspapper för Sydsveriges infrastruktur framtaget av
Region Kronoberg tillsammans med Region Skåne, Region Blekinge, Regionförbundet i
Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Halland.
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2016




Beslutsunderlag
Missiv positionspapper för Sydsveriges infrastruktur
Regionsamverkan - positionspappper infrastruktur
Positionspapper förslag 151218
Paragrafen är justerad
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§ 18.

Svar på motion – angående demokrati på lika villkor 15RK1557

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
John Hed (SD) har i en motion föreslagit att handlingar till regionstyrelsens
arbetsutskott görs tillgängliga för samtliga 8 partier i fullmäktige. Ärendet behandlades
av regionstyrelsens arbetsutskott som beslutade, § 86/2015, att handlingar ska läggas ut
på Netpublicator till alla ledamöter och ersättare i regionfullmäktige fem dagar innan
regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. Det nya arbetssättet trädde i kraft inför
regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i november månad 2015 och därmed har
samtliga partier i regionfullmäktige tillgång till regionstyrelsens arbetsutskotts handlingar.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till
Regionstyrelsen 2016-01-26



Beslutsunderlag
Svar på motion angående demokrati på lika villkor
Motion. Demokrati på lika villkor.
Paragrafen är justerad
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§ 19.

Val av representant till Energy Cities 15RK76

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Robert Olesen till Region Kronobergs representant i Energy Cities, med Sven
Sunesson som ersättare.
Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutade § 217/2015 att Region Kronoberg ska ansöka om
medlemskap i det europeiska energi- och klimatnätverket Energy Cities.
I samband med ansökan ska Region Kronoberg utse en representant till nätverket samt
en ersättare för denna.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att utse x till Region Kronobergs representant i Energy Cities, med x som ersättare.
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2016


Beslutsunderlag
Val av representant till Energy Cities (2015-01-12)
Paragrafen är justerad
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§ 20.

Svar på skrivelse Provtagningar etc. för i första hand äldre i Ryssby
från Torsten Frank och Gunnar Andersson, PRO Ryssby 15RK2095

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att justera svaret på skrivelsen i enlighet med Sven Sunessons (C) yrkande.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen besluta
att godkänna det justerade svaret till Torsten Frank och Gunnar Andersson, PRO
Ryssby.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit skrivelse ”Provtagningar etc. för i första hand äldre i
Ryssby” från Torsten Frank och Gunnar Andersson, PRO Ryssby.
I skrivelsen föreslås att provtagningar, omläggningar och andra enklare ärenden sker
lokalt i Ryssby av en sjuksköterska.
Föreslås att regionstyrelsen avger svar på skrivelse i enlighet med upprättat förslag.
Yrkande
- Sven Sunesson (C) yrkar att svaret justeras så att hänsyn tas till tidigare beslut i ärendet
från maj 2014.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig även Lennart Värmby (V).
Beslutsordning
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att svar på skrivelsen justeras enligt Sven
Sunessons (C) yrkande.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna svaret till Torsten Frank och Gunnar Andersson, PRO Ryssby.
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2016
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Beslutsunderlag
Skrivelse beträffande byte av plåster, provtagningar etc i Ryssby.
Missiv - Svar på skrivelsen "Provtagningar etc för i första hand äldre i Ryssby"
Svar på skrivelse Provtagning et.c. i första hand för äldre i Ryssby
Paragrafen är justerad
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§ 21.

Remissyttrande – över betänkandet Ett tandvårdsstöd för alla – fler
och starkare patienter (SOU 2015:76) och tandvårds- och
läkemedelsförmånsverkets delredovisning Uppdrag att säkerställa
tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård (S2015/06302/FS)
15RK1873

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialdepartementet
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Utredningens uppdrag har varit att genomföra en samlad värdering av 2008 års
tandvårdsreform. Målet för reformen var att bibehålla tandhälsan hos dem med inga
eller små tandvårdsbehov och att möjliggöra god tandvård för individer med stora
tandvårdbehov till en rimlig kostnad. Utredningens övergripande slutsats är att
tandvårdsreformen 2008 var en bra reform. Man lyfter som exempel fram att alla
människor som besöker tandvården får del av tandvårdsstödet. Färre människor uppger
att de trots behov avstår tandvård av ekonomiska skäl. Utredningen ger också exempel
på delar i reformen som varit mindre framgångsrik. Utredningen menar att
tandvårdsmarknaden inte fungerar optimalt. Patienterna har små möjligheter att bemöta
vårdgivarnas bedömning av vårdbehov och om prissättningen av vården är rimlig.
Regelverket för ersättningsberättigad tandvård har blivit alltmer detaljerat och kan vara
svårt för patienterna att förstå. Utredningen föreslår därför kraftfullare insatser av
information och rådgivning till patienter och allmänhet. Man föreslår också bättre
möjligheter till jämförelser av pris och kvalitet i tandvården.
Region Kronoberg anser att betänkandet i huvudsak är väl genomarbetat och lämnar bra
synpunkter samt förslag.
20.6 Förändringar i tandvårdsstödet
Region Kronoberg bedömer att åtgärderna som föreslagits i utredningen är viktiga men
de är inte tillräckliga för att stärka patientens ställning i tandvården för vuxna. Det
statliga tandvårdsstödet omfattar tre olika bidrag. Landstingens/regionernas ansvar för
tandvård till vuxna omfattar fem olika stödsystem. Stödens ofta invecklade regelverk
och gränsdragningsproblematiken dem emellan gör att de svårligen kan förstås av
befolkningen. Tandvården för vuxna utförs i hög utsträckning av små privata
tandvårdsföretag. Möjligheten för dessa att väl känna till de olika stödsystemen bedöms
vara begränsade. Region Kronoberg menar därför att det behövs en bred översyn av
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dagens tandvårdssystem i syfte att förenkla och minska antalet stödsystem i tandvården
för vuxna.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Roland Gustbée (M), Michael Öberg (MP), Lennart Värmby
(V), Sven Sunesson (C) samt ersättaren Eva Johnsson (KD).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialdepartementet
Föredragande

Gunnel Håkansson, tandläkare kundvalsenheten
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2016







Beslutsunderlag
Missiv remissyttrande Ett tandvårdsstöd för alla
Remissyttrande Ett tandvårdsstöd för alla
Remiss - ett tandvårdsstöd för alla (SOU2015:76
Ett tandvårdsstöd för alla, fler och starkare pat samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets
delredovisn Uppdrag att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård. SOU2015:76
(S201
Remiss- Ett tandvårdsstöd för alla, bilaga
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets delredovisning Uppdrag att säkerställa tillgång till en
prisjämförelsetjänst för tandvård
Paragrafen är justerad
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§ 22.

Informationsärende - Bolagspresentationer (Regionstyrelsen 2016-0126 kl. 10.20)
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Presentation av bolag som är hel- eller delägda av Region Kronoberg görs för
regionstyrelsen enligt ett särskilt schema. Vid regionstyrelsen i januari 2016 informerar
följande bolag:
- RyssbyGymnasiet AB
- Smaland Airport AB
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Föredragande
Michael Rissvik, VD, och Joakim Pohlman, ordförande, RyssbyGymnasiet AB
Ulf Axelsson, VD, och ClasGöran carlsson, ordförande Smaland Airport AB
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2016
Paragrafen är justerad
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§ 23.

Skriftlig information – Samrådsredogörelse för planerad 400kVluftledning Nybro-Hemsjö 15RK296

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regionstyrelsen lämnade § 66/2015 yttrande över remiss till Svenska kraftnät över
planerad 400kV-luftledning mellan Nybro och Hemsjö, i samband med elförbindelsen
Nord-Balt mellan Sverige och Baltikum.
I bilaga redovisas sammanställning från Svenska kraftnät över det samråd som
genomfördes, samt information om den fortsatta processen.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2016


Beslutsunderlag
Information om samrådsredogörelse
Paragrafen är justerad
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§ 24.

Skriftligt informationsärende - Månadsrapporter oktober 2015 från
nämnderna
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Månadsrapporter för oktober 2015 för Region Kronobergs nämnder redovisas skriftligt
till regionstyrelsen för kännedom. Vid sammanträdet redovisas månadsrapporter för
följande nämnder:
- Hälso- och sjukvårdsnämnden
- Regionala utvecklingsnämnden
- Trafiknämnden
- Kulturnämnden
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2016






Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvård Månadsrapport oktober 2015 v2
Månadsrapport oktober RUN
Månadsrapport trafiknämnden oktober 2015
Månadsrapport okt KN
Paragrafen är justerad
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§ 25.

Anmälningsärenden
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Följande ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom:
1. Styrelseprotokoll 2015-11-26 FINSAM
2. Protokoll från Södra Regionvårdsnämnden 2015-10-30 (15RK142-30)
3. Protokollsutdrag § 39 2015-10-30 – Strategisk plan för Södra Regionvårdsnämnden
2015-2018
4. Protokollsutdrag § 40 2015-10-30 - Nivåstrukturering av sju åtgärder inom
cancerområdet (Södra Regionvårdsnämnden)
5. Protokollsutdrag § 41 2015-10-30 – Arbetsfördelning mellan arbetsgivare i Södra
sjukvårdsregionen (Södra Regionvårdsnämnden)
6. Protokollsutdrag § 42 2015-10-30 – Plan kompetensförsörjning inom cancervården
(Södra Regionvårdsnämnden)
7. Protokollsutdrag § 43 2015-10-30 – Avtalsförhandlingar 2016 (Södra
Regionvårdsnämnden)
8. Protokoll från styrelsemöte för RyssbyGymnasiet AB 2015-09-03 (15RK1505-4)
9. Protokoll från styrelsemöte för RyssbyGymnasiet AB 2015-10-21 (15RK1505-5)
10. Protokoll från styrelsemöte för Kulturparken Småland AB 2015-12-18 (15RK524-9)
11. Protokollsutdrag landstingsfullmäktige § 113 2015-11-02 – Regionsamverkan
Sydsverige (Landstinget Blekinge) (15RK132-18)
12. Protokollsutdrag regionfullmäktige § 90 2015-11-18 - Valärenden (Region Halland)
(15RK132-21)
13. Protokollsutdrag regionfullmäktige § 88 2015-11-24 - Regionsamverkan Sydsverige
(Region Skåne (15RK132-20)
14. Skrivelse från SKL:s ordförande Lena Micko angående asyl- och flyktingmottagandet
(15RK2180)
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15. Överenskommelse mellan staten och SKL om En kvalitetssäker och effektiv
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016 (15RK2188)
16. En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016
(15RK2188)
17. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner om
Försäkringsmedicinska utredningar i form av TMU och SLU (15RK2187)
18. Försäkringsmedicinska utredningar i form av TMU och SLU (15RK2187)
19. Överenskommelse SKL om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män,
pojkar och maskulinitetsfrågor (15RK1860)
20. Överenskommelse mellan staten och SKL om insatser för att förbättra vården för
personer med kroniska sjukdomar m.m. (15RK2211)
21. Angående förordnande av ordförande i Övervakningsnämnden i Malmö
(Domarnämnden) (15RK11-78)
22. Förordnande av ordförande och vice ordförande i Övervakningsnämnden i
Linköping (Domarnämnden) (15RK11-79)
23. Förordnande av ordförande och vice ordförande i Övervakningsnämnden i
Stockholm (Domarnämnden) (15RK11-80)
24. Förordnande av ordförande och vice ordförande i Övervakningsnämnden i
Göteborg (Domarnämnden) (15RK11-81)
25. Förordnande av ordförande och vice ordförande i Övervakningsnämnden i
Halmstad (Domarnämnden) (15RK11-82)
26. Förordnande av ordförande och vice ordförande i Övervakningsnämnden i
Mariestad (Domarnämnden) (15RK11-83)
27. Förordnande av ordförande och vice ordförande i Övervakningsnämnden i Uppsala
(Domarnämnden) (15RK11-84)
28. Cirkulär 15:36 – Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och
syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL (SKL) (15RK142-29)
29. Cirkulär 15 37 - Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna,
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2016 (SKL) (15RK142-33)
30. Cirkulär 15 38 - Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för
år 2016 (SKL)(15RK142-32)
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31. Cirkulär 15 39 - Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj stödfamilj som
korttidsvistelse enligt LSS för år 2016 (SKL Pacta) (15RK142-31)
32. Cirkulär 15 40 - Budgetförutsättningar för åren 2015-2019 (SKL)
33. Cirkulär 15 40 - Budgetförutsättningar för åren 2015-2019 bilaga 1 (SKL)
34. Cirkulär 15 43 - Redovisningsfrågor 2015 och 2016 (SKL)
35. Cirkulär 15 46 - Ny instansordning för va-mål (SKL)
36. AFS 2015:4 - Organisatorisk och social arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket) (15RK14234
37. Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1 10 (Socialdepartementet)
(15RK2205)
38. Svar på remiss av riktlinjer för kronviltförvaltning och regionala förvaltningsplaner
för älg och vildsvin (Länsstyrelsen i Kronobergs län) (2016-01-12) (15RK2173-2)
39. Remiss av riktlinjer för kronviltförvaltning och regionala förvaltningsplaner för älg
och vildsvin 2016-2018 (Länsstyrelsen i Kronobergs län) (15RK2173-1)
40. Svar på remiss av föreskrifter om vaccination av barn (Folkhälsomyndigheten)
(2016-01-12) (15RK2156-2)
41 Remiss av föreskrifter om upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter om
vaccination av barn samt förslag till ny föreskrift (15RK2156-1)
42. Svar på remiss av Trädprogram för Växjö kommun (Växjö kommun) (2016-01-12)
(15RK2101-2)
43. Remiss av Trädprogram för Växjö kommun (Växjö kommun) (15RK2101-1)
44. Svar på remiss om optikers rekvisition och hantering av läkemedel (2016-01-12)
(15RK2214-2)
45. Remiss om optikers rekvisition och hantering av läkemedel (Socialstyrelsen)
(15RK2214-1)
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen januri 2016
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Paragrafen är justerad
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§ 26.

Delegationsbeslut
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regionstyrelsen har överlämnat beslutsrätten i vissa ärenden till regionstyrelsens
ordförande eller 1:e vice ordförande samt tjänstemän enligt en fastställd
delegationsordning. Beslut fattade på delegation ska återredovisas till regionstyrelsen vid
närmast följande sammanträde.
15RK501-27 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 27/2015 2015-12-04
15RK501-28 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 28/2015 2015-12-04
15RK535-8 Delegationsbeslut för verksamhetschefen FoU nr 8/2015 2015-12-10
15RK377-4 Regionstyrelsens ordförandes beslut nr 4/2015 2015-12-14
15RK377-5 Regionstyrelsens ordförandes beslut nr 5/2015: att utse regionstyrelsens
förste vice ordförande Robert Olesen som ersättare för regionstyrelsens ordförande
Anna Fransson 2015-12-30-2016-01-14
15RK247-13 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 13/2015: Tillförordnad regional
utvecklingsdirektör under perioden 2015-12-28 till 2016-01-03
15RK501-29 Planeringsdirektörens delegationsbeslut 29/2015
15RK501-30 Planeringsdirektörens delegationsbeslut 30/2015
15RK501-31 Planeringsdirektörens delegationsbeslut 31/2015
15RK501-32 Planeringsdirektörens delegationsbeslut 32/2015
15RK501-33 Planeringsdirektörens delegationsbeslut 33/2015
15RK501-34 Planeringsdirektörens delegationsbeslut 34/2015
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till

40

Protokoll
Datum: 2016-01-19

Regionstyrelsen januari 2016
Paragrafen är justerad
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§ 27.

Informationsärende - Kina-arbetet och Shanghaikontoret
(Regionstyrelsen 2016-01-26 kl. 13.00-13.30)
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Föredragande
Wang Zhi, Shanghaikontoret
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2016
Paragrafen är justerad
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§ 28.

Regelverk för journal via nätet – framflyttad start på barn- och
ungdomspsykiatriska kliniken 15RK582

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att införandet av journal via nätet på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken flyttas
fram till 2016-09-01 samt
att införandet 2016-09-01 sker i enlighet med beslutat regelverk vilket innebär att
journaler är tillgängliga retroaktivt från 2015-01-01.
Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutade §174/2015 om regelverk för medborgares tillgång till sin
journal via nätet. Möjligheten att ta del av sin journal via nätet enligt regelverket gäller
från och med 2016-01-26.
Efter skrivelse från Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken finns nu förslag om att
datumet för införande av journal via nätet på BUP flyttas fram till 2016-09-01, för att
menprövning av journaler och eventuell spärr av journaler ska hinna genomföras.
Förslaget innebär att journal via nätet på BUP införs 2016-09-01 i enlighet med det
tidigare beslutade regelverket, vilket innebär att journaler är tillgängliga retroaktivt från
2015-01-01.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M), Sven Sunesson (C),
Michael Öberg (MP), Lennart Värmby (V), ersättaren Olof Björkmarker och
regiondirektören Martin Myrskog.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att införandet av journal via nätet på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken flyttas
fram till 2016-09-01 samt
att införandet 2016-09-01 sker i enlighet med beslutat regelverk vilket innebär att
journaler är tillgängliga retroaktivt från 2015-01-01
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2016
Paragrafen är justerad
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